เอกสารแนบ 1

แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
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ภาคผนวก ข : โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกจิตสำนึกบุคลากร และนักศึกษาไม่ให้ไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานทุกรูปแบบ
เป้าประสงค์ : บุคลากร และนักศึกษามีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต
มาตรการที่ 1.1 เสริมสร้างจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียนการเรียนการสอนที่
นำเสนอรูปแบบการป้องกันการทุจริต
: เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมให้บุคลากรและนักศึกษาในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
: ร้อยละหลักสูตรที่มีรายวิชาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างจิตสำนึกคุณธรรม
จริยธรรมให้กับนักศึกษา
: งานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์
: โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย (เลือกตั้งไม่ทุจริต)
: 1) เพื่อ ให้นัก ศึก ษาเกิ ดความเข้า ใจกระบวนการเลือ กตั ้ งตามระบอบ
ประชาธิปไตย
2) เพื่อให้นักศึกษาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
3) เพื่อเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
: จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ 80
: งานพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาคณะ
: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาให้ ปีการศึกษา 2564 (สอดแทรกเนื้อหาการ
ต่อต้านการทุจริต)
: เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ความสามารถในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต
เพื่อ เป็นผู้ที่คิดเป็นและแก้ไขปัญ หาเป็น และปลูก ฝังทัก ษะความเป็ น
ผู้ประกอบการ และการป้องกันการทุจริต (การสอบ)
: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
: 42,000 บาท
งานพัฒนานักศึกษา คณะบริหารศาสตร์

หน่วย
ร้อยละ

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
  
90

ร้อยละ

80

คน

700

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64
  

ก.ย.
64
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
6 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
7 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการสื่อสารกับนักศึกษาในการสร้างค่านิยมในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: เพื่อเสริมสร้างค่านิยมการต่อต้านการทุจริตโดยสอดแทรกเนื้อหาในรายวิชา
ที่ทำการเรียนการสอน
: จำนวนนักศึกษาที่ได้รับการสร้างค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
: งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์
: โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต
: เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันการทุจริต
: จำนวนช่องทางที่มีการเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกัน
การทุจริต
: งานวิชาการ คณะบริหารศาสตร์
: โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
: 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
2) เพื่อปลูกจิตสำนึกไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต
: ร้อยละของบุคลากรที่ไม่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
: งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
: โครงการอบรมเชิงปฏิบ ัติก าร เรื่อ ง “ปลูก จิตสำนึ ก ต่อ ต้า นการทุจริต
คอรัปชั่น”
: 1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต คอรัปชั่นอย่าง
ถูกต้อง
2) เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหา สาเหตุ และผลกระทบต่อปัญหาการทุจริต
3) เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่สังคม
: จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
: 39,200 บาท
นางสาวจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

หน่วย
คน

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
  
520

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64
       

ก.ย.
64


ช่องทาง

4

























ร้อยละ

100

























คน

200
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
9 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
10 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
11 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการ เรื่อง “ม.อุบลฯ ร่วมต้านทุจริต ปลูกจิตจรรโลง โตไปไม่โกง”
: 1) เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรและนักศึกษาในการต่อต้านการทุจิต
2) เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต
: ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
: 20,000 บาท
สภานักศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา
: โครงการปฐมนิ เ ทศฝึ ก งาน (สอดแทรกเนื ้ อ หาความซื ่ อ สั ต ย์ ปลู ก ฝั ง
คุณธรรม จริยธรรมในสถานประกอบการณ์)
: เพื่ อ แจ้งข้อ มูลข่า วสารวิธ ีก ารปฏิบ ัติตัว ในการฝึก งาน มีความซื่อ สัตย์
คุณธรรม จริยธรรม
: ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
: งานวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์
: โครงการพลเมือ งประชาธิป ไตยอั นมีพ ระมหากษั ตริย ์ท รงเป็นประมุ ข
ส่งเสริมการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
: เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านสังคม สร้างเสริมการเป็นพลเมืองที่ดี
: ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
: 1,200 บาท
งานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
: โครงการ “เวทีความคิดผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์” เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษา
: 1) เพื่อ สร้า งเสริมพลเมือ งที่ดีตามแนวทางระบอบประชาธิป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
: ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
: 6,900 บาท
งานพัฒนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วย
ร้อยละ

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64
   

ก.ย.
64
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
13 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
14 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ถอดรหัสกฎหมายการเงิน
กฎหมายงบประมาณ กฎหมายพัสดุ”
: 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกฎหมายด้านการเงินและพัสดุ
2) เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต
3) เพื่อสร้างภูมิต้านทางและภูมิคุ่มกันไม่ให้เกิดการทุจริต
4) เพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ครบถ้วน
5) สนับสนุนให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
: จำนวนผู้เข้าร่วมนักวิชาการเงินและพัสดุ 100 คน
: 35,000 บาท
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทาง
กฎหมาย เพื่อพัฒนาการสื่อสารองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา”
: 1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และวิธี
ปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
2) เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีองค์ความรู้ ทักษะ และเป็นต้นแบบ
ในการถ่ า ยทอดวิ ธ ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ง านในการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของ
มหาวิทยาลัย ไปสู่บุคลากรในคณะ สำนัก วิทยาลัย และหน่วยงานอื่น
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
: 108,160 บาท
นายศรัณยู โสสิงห์ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี
: โครงการปัจฉิมนิเทศและกล่าวคำสัตย์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่
วิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์
: เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังให้นักศึกษา
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรู้และ
ประสบการณ์ พร้อมที่จะเป็นเภสัชกร และนักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยทำงานแบบมืออาชีพ
: นักศึกษาได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจากหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
: 77,350 บาท
งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

หน่วย
คน

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
100

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64


ร้อยละ

80



คน

1



ก.ย.
64
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
16 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
17 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการพัฒนาเนื้อหารายวิชาที่มีเนื้อหา บทเรียนการเรี ยนการสอนที่
สอดแทรกการสร้างจิตสำนัก การต่อต้านทุจริต มีคุณธรรม จริธรรม และ
สร้างวินัย คณะเภสัชศาสตร์
: เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัช
กรรม และเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ
เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพใน
อนาคต
: จำนวนบุคลากรและนักศึกษาได้รับการยอมรับด้านคุณธรรมจริยธรรมจาก
หน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย
: 6,038 บาท
งานวิชาการ งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์
: โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (การเชิดชู
เกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติ
เหมาะสม)
: เพื่อให้มีกิจกรรมส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเหมาะสม
: จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรม
: 6,038 บาท
งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์
: โครงการกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
: เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิ บัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้
: ร้อยละของผู้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
: 20,000 บาท
สำนักงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานอธิการบดี

หน่วย
คน

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
  
4

คน

3

ร้อยละ

80







ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64
       

ก.ย.
64
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มาตรการที่ 1.2 พัฒนาสื่อออนไลน์และเพิ่มช่องทางการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้การต่อต้านการทุจริต และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
4 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการพัฒนาสื่อ กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต
: เพื่อสื่อสารให้บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักถึงความเสียหายของการ
ทุจริตในระบบราชการ
: ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าถึงสื่อออนไลน์เพื่อต่อต้านการทุจริต
: คณะเกษตรศาสตร์
: โครงการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต
: 1) เพื่อประชาสัมพันธ์ของมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
2) เพื่อปลูกจิตสำนึกไม่ให้เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
: ร้อยละของบุคลากรที่ไม่ทุจริตและประพฤติมิชอบ
: งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์
: การแจ้งเวียน ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการ
ทุจริต
: เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติด้า นการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจ ริตในการ
ดำเนินงานด้านพัสดุรวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อน
: จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
: งานพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์
: โครงการจัดทำช่องทางการเข้าถึง หรือรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ
: เพื่อรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต หรือรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง พัฒนาในด้านต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
: จำนวนช่องทางการรับข้อร้องเรียน/แสดงความคิดเห็น
: งานบุคคล คณะพยาบาลศาสตร์

หน่วย
ร้อยละ

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
80

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64
     

ก.ย.
64


ร้อยละ

100

























จำนวน
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มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมเผยแพร่เจตจำนงสุจริตและความมุ่งมั่นในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (จากประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ว่าด้วย การแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติราชการ - 2562)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการให้บริการคำแนะนำในการปฏิบัติงานเฉพาะเรื่องเพื่อป้องกันความ
เสียหายแก่หน่วยงานรับตรวจ
: เพื ่ อ ให้ คำปรึก ษาแนะนำการปฏิ บ ั ติ ง านให้ มี ความเข้ า ใจเกี่ย วกับ การ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ
: จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ
: 6,000 บาท
สำนักงานตรวจสอบภายใน
: โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
เพื่อแจ้งนโยบาย ระเบียบ แนวทางการป้องกันการทจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
: เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
: ร้อยละของบุคลากรที่รับทราบข่าวสาร นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
: 39,000 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์

หน่วย
ร้อยละ

ร้อยละ

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63

80

80







ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64


ก.ย.
64
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าประสงค์ : มีความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการที่ 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคและกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร” (การ
อบรมประเด็น การสื่อ สารองค์ก รเพื่ อ พัฒนาระบบคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ)
: เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการสื่อสารองค์ กรของผู้บริหาร เพื่อทราบ
แนวนโยบายและสอดแทรกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติงาน
: ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
: กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

หน่วย
ร้อยละ

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
80

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64


ก.ย.
64

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
เป้าประสงค์ : มีแนวทางการปฏิบัติที่ดี คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบ กลไก ประกาศ ระเบียบมาตรฐานหรือเครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ 3.1 พัฒนาระบบ กลไก มาตรฐานหรือเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน การคัดเลือกนักศึกษารับทุน และการ
รับจ่ายเงินสด
: เพื่อป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน
การคัดเลือกนักศึกษารับทุน และการรับจ่ายเงินสด
: ร้อยละความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
: งานบุคคล งานพัสดุ และการเงิน คณะเกษตรศาสตร์

หน่วย
ร้อยละ

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
0

ระยะเวลาดำเนินการ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
64 64 64 64 64 64 64 64
     

ก.ย.
64
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
3 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
4 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติ มาตรการ คู่มือในการป้องกันการทุตริต
: 1) เพื่อให้การดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปด้วยความถู กต้อง
โปร่งใส รัดกุม ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและ
นักศึกษา
3) เพื่อให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน เกี่ยวกับการการสอบแข่งขัน
หรือคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติงานแทนได้และเน้นการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดทั้ง มีความโปร่งใส เป็นธรรม
4) เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบแก่บุคลากรและนักศึกษา
: จำนวนแนวปฏิบัติ
: คณะบริหารศาสตร์
: โครงการปรั บ ปรุ ง และถ่ า ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ค ณะรั ฐ ศาสตร์ ประจำปี
งบประมาณ 2564 เพื่อ ดำเนินการมาตราการมหาวิทยาลัย ด้า นการ
บริหารองค์กรด้วยธรรมาภิบาล
: เพื่อจัดทำและพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์ ให้มีการดำเนินงานตามกล
ยุทธ์ของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
: แผนกลยุทธ์ของคณะรัฐศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับ
มหาวิทยาลัยในทุกด้าน
: 200,000 บาท
คณะรัฐศาสตร์
: กิจกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติ/คู่มื อการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ทุจริต คณะเภสัชศาสตร์
: เพื ่ อ ให้ ม ี แ นวปฏิ บั ต ิ / คู ่ ม ื อ การปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ช ั ด เจน เป็ น แนวทางให้
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน ในงานที ่ ม ี ค วามเสี ่ ย งอั น อาจจะนำไปสู ่ ก ารทุ จ ริ ต และ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนด
: จำนวนแนวปฏิบัติที่กำหนดเป็นแผนการดำเนินงานเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและผลประโยชนทับซ้อน
: งานพัสดุ งานกิจการนักศึกษา งานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์

หน่วย

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
  
แนวปฏิบัติ
4

แผน

1

คู่มือ

3
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มาตรการที่ 3.2 พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วดั
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2 ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วดั

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ

: กิจกรรมการตรวจสอบภายในตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยตาม
รอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
: เพื่อให้มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง
ครบถ้วนในการดำเนินงานตามระเบียบที่กำหนด และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงในจุดที่ยังดำเนินการได้ไม่ครบถ้วน
: มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
: ตรวจสอบภายใน
: พัฒนาหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานต้นแบบด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
: 1. เพื่อให้หน่วยรับตรวจ รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบของทางราชการ
2. เพื่อเป็นต้นแบบของความรับผิดชอบอันเป็นแนวทางของการป้องกัน
การทุจริต และป้องกันมิให้เกิดข้อผิพลาดขึ้นอีก
: ร้อยละของหน่วยรับตรวจที่รายงานการปรับปรุงตามข้อ เสนอแนะของ
สำนั ก งานตรวจสอบภายในทุก ประเด็น ในเวลาที ่ ก ำหนด (ทั ้ ง หมด 5
หน่ ว ยงาน/ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ง บประมาณ พ.ศ.
2563 ไตรมาสที่ 3 - 4)
: สำนักงานตรวจสอบภายใน

หน่วย
ร้อยละ

ร้อยละ

เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63
  
100

100
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